
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
Título  do Projeto  
Tratamentos Reabi l i tadores Integrados 

Identi f icação dos Part ícipes  do  Projeto  
Univers idade:  Univer s idade  Federa l  de  Goiás  

Unidade:  Faculdade  de Odonto logia  
Fundação:  Fundação de Apoio à Pesquisa - FUNAPE 

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 

Cláudio  Rodrigues Leles  3127678 

Telefone 01  Telefone 02  e-mail  
062 3209-6052 062 98111-3302 claudio_leles@ufg.br 

Centro de  Custo  Banco e  Agência  Conta Corrente específ ica  

25.058 086-8  19.380-1  

Classi f icação do Projeto:  

Pesquisa  Extensão  Ensino  

Desenvolvimento Inst i tuc iona l  Desenvolvimento Cient í f ico e  Tecno lógico  

Justificativa/Fundamentação 
O edentulismo é um problema de saúde que reflete as condições de saúde bucal da população pois se relaciona a vários 

fatores biológicos e socioeconômicos que levam à perda de dentes, às suas características culturais e aos níveis de 

acesso aos serviços odontológicos. Sua alta prevalência em certos grupos populacionais e os consequentes impactos 

funcionais, estéticos que afetam negativamente a qualidade de vida dos indivíduos desafiam os profissionais de 

odontologia e os serviços de saúde a superarem esse cenário através de estratégias efetivas de prevenção e tratamento.  

A prevalência do edentulismo varia amplamente entre os países e suas regiões, refletindo uma complexa rede de 

determinantes que inclui os modelos de oferta de serviços e de formação de recursos humanos, bem como aspectos 

culturais e as condições de vida e saúde da população. No Brasil, a perda dentária ainda é um problema de saúde 

pública com alta prevalência e impactos negativos na vida dos indivíduos, apesar da possibilidade de controle por 

meio de tecnologias preventivas e reabilitadoras voltadas à promoção da saúde bucal. No Brasil, a prevalência da 

perda dentária é de 76,6% na população geral, sendo que a mediana de 6 dentes perdidos para a população com 15 ou 

mais anos de idade. O uso de prótese total na maxila superior atinge o percentual de 0,03%, em indivíduos de 15 a 19 

anos de idade, somente na região Sudeste e 0,08% nas demais regiões do Brasil. Esta prevalência aumenta 

significantemente em indivíduos acima de 65 anos (64,7%) na região Sudeste e 57,9% em outras regiões do Brasil 

(Brasil, 2011). Dados epidemiológicos demonstraram que houve melhoria nas condições de saúde bucal da população 

adulta quanto à demanda por próteses dentárias. Contudo, o grande problema ainda se concentra na população entre 65 

a 74 anos, que apresentou índice de cárie médio de 27,1 em 2010 (em 2003 a média era de 27,8) com predominância 

do componente perdido por cárie. De 2003 para 2010 a proporção de idosos que necessitam de próteses totais caiu de 

24% para 23% e de 16% para 15% para os que necessitam de próteses parciais. A proporção de indivíduos 

desdentados na faixa etária de 65 a 74 anos nas capitais brasileiras e interior, de acordo com levantamento nacional de 

saúde bucal (Projeto SBBrasil, 2010). A prevalência de edentulismo total na faixa etária de 65 a 74 anos foi de 52,3%, 

sendo que destes, 63,1% utiliza prótese total maxilar e 37,5% utiliza prótese total mandibular. O panorama atual da 
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situação de saúde bucal da população idosa brasileira deve-se também à herança de um modelo assistencial focado em 

práticas curativas e mutiladoras, o que resultou uma realidade precária, com ausência de dentes e alta demanda por 

acesso a serviços protéticos e demais tratamentos odontológicos. Apesar de melhorias no acesso e oferta de serviços 

públicos de saúde bucal, esse processo de reorganização da atenção mostra-se inconcluso. Entre os problemas, estão a 

grande demanda acumulada e as fragilidades na regionalização dos serviços. Isso se mostra ainda mais crítico diante 

da Portaria 718/SAS dezembro de 2010, por meio da qual o Ministério da Saúde (MS) passou a financiar novos 

procedimentos, incluindo o aparelho ortodôntico/ortopédico e implante dentário osseointegrado. 

Diante da importância de se melhorar a oferta de atenção odontológica do SUS para o enfrentamento do edentulismo, 

este projeto tem como objetivo de contribuir para atender à demanda de tratamentos cirúrgicos e protéticos com 

opções de tratamento com próteses convencionais e sobre implantes, minimizando os agravos relacionados às perdas 

dentárias. 

I.a. Identificação do Objeto 
Atender à demanda de pacientes com necessidades cirúrgicas e protéticas da demanda espontânea de pacientes na 

Faculdade de Odontologia da UFG, com base na ampliação da oferta e redução da restrição ao acesso aos serviços e 

baixa resolutividade na atenção à saúde do paciente desdentado. Integrar as atividades clínicas na área de 

Implantodontia, Periodontia, Prótese Parcial Fixa, Removível e Prótese Total. Proporcionar a profissional e estudantes 

de graduação e pós-graduação uma formação científica e clínica sólida, capaz de adequar as práticas clínicas ao 

conhecimento científico e desenvolver as habilidades técnicas necessárias à prestação de serviços e atuar como agente 

de progresso em seu campo de ação. Capacitar e aperfeiçoar profissionais com capacidade de avaliar, diagnosticar e 

elaborar soluções para as necessidades odontológicas de pacientes parcial ou totalmente desdentados, compatíveis com 

a adoção de práticas clínicas eficazes e seguras, de acordo com o modelo de promoção de saúde. 

I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 
PI02067-2017 Início Término 

05/2018 12/2020 

I.d. Resultados Esperados 

 Atender à demanda de pacientes; 
 Proporcionar a profissional e estudantes de graduação e pós-graduação uma formação científica e 

clínica sólida; 
 Capacitar e aperfeiçoar profissionais com capacidade de avaliar; 
 Diagnosticar e elaborar soluções para as necessidades odontológicas de pacientes parcial ou 

totalmente desdentadas; 
I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd. 

01 01 
Aval iação c l ínica  e  tr iagem de 
pacien tes .   

Paciente 150 05/2018 12/2020 

01 02 
Tomadas de dec isão c l ínica.  
Tratamento  cl ínico in tegrado  
mul t id isc ipl inar .   

Paciente 150 
05/2018 

12/2020 

01 03 
Procedimentos t écnicos labora toriais 
associados à  prát ica  c l ínica.  

Paciente 150 
05/2018 

12/2020 

01 04 
Cont ro le poster ior  e  preservação  de 
pacien tes .   

Paciente 150 
05/2018 

12/2020 

I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

 Atender à demanda de pacientes com necessidades protéticas, com base na ampliação da oferta e 
redução da restrição ao acesso aos serviços e baixa resolutividade na atenção à saúde do paciente 
desdentado;  

 Integrar as atividades clínicas na área de Periodontia, Prótese Parcial Fixa, Removível, Prótese 



                                                   

Total e Prótese sobre Implantes;  
 Proporcionar a profissional e estudantes de graduação e pós-graduação uma formação científica e 

clínica sólida, capaz de adequar as práticas clínicas ao conhecimento científico e desenvolver as 
habilidades técnicas necessárias à prestação de serviços e atuar como agente de progresso em seu 
campo de ação;  

 Capacitar e aperfeiçoar profissionais com capacidade de avaliar, diagnosticar e elaborar soluções 
para as necessidades odontológicas de pacientes parcial ou totalmente desdentadas, compatíveis 
com a adoção de práticas clínicas eficazes e Seguras, de acordo com o modelo de promoção de 
saúde; 

 Contribuir para a consolidação da Pós-Graduação na FO-UFG. 
 
II  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 
Valor  Total  do Plano:  R$ 240.000,00  
II .a .  Deta lha mento  da Rece ita  

A Rece ita é  prevista de  atendimento à  pacientes da co munidade e m geral .   
 
II .b .  Cronograma de desembolso dos recursos 

Parcela  Data  Valor  
1 2018 80.000,00 

2 2019 80.000,00 

3 2020 80.000,00 

 

II .c .  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  
Item Valor  (R$)  
1-  Receita  Total  240 .000,00 

 

2-  Prev isão  de Despesas (a+b+c+d+e+f+g)  Total  240 .000,00 
a-Pessoal    28.800,00 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 0,00  
Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 0,00  
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 0 ,00 
Estagiários 0 ,00  
Bolsas 28.800,00 
Outros encargos 0,00  

b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                                          Total  84.000,00 
Serviços de laboratório em geral 60.000,00 
Assinatura de Periódicos/Anuidades 0,00  
Reprodução de documentos 0,00  
Confecção de cartaz para divulgação 0,00 
Despesas bancárias 0 ,00 
D.A.O. da FAP* 24.000,00 
Outros serviços (despesas com postagens/correios) 0 ,00  

c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                                  Total  30.000,00 
d-  Despesas com diárias                                                                    Tota l  24.200,00 
e – Material de Consumo                                                                                              Total    37.000,00 
Material de expediente 2 .000,00 
Medicamentos e material odontológico 35.000,00 
Material de limpeza 0,00 
Material de manutenção de máquinas e equipamentos 0,00  
Outros 0 ,00  

f– Investimento                                                                                                             Total  12.000,00 
Obras e Instalações 0,00 
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)  12.000,00  

g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                                           Total 24.000,00 



                                                   

Ressarcimento à UFG (3%) 7.200,00 
Ressarcimento à UA/Órgão (7%)  16.800,00 

h- Ganho econômico***                                                                                       0,00 
Total 240 .000,00 

* FAP – Fundação de Apoio à Pesquisa  
** IFES – Instituição Federal de Ensino Superior 
*** - Não havendo previsão de ganho econômico este será apurado ao final da execução do projeto. 
 

II.d. Detalhamento e Justificativa do Investimento 

Quant idade  Descrição  (Equipamentos/Móveis/Obras/Reformas) Valor  Período  
03 Equipamentos  de informática  4 .000,00 01/01/2019 

Just i ficat iva :  Computadores do  t ipo desktop  com peri fér icos  
 

II .e .  Identif icação dos recursos da  UFG 
Quant idade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 

01 Uti l i zação dos equipamentos da Cl ínica de  Pós-Graduação da  FA-UFG 

Just i ficat iva :  Ut i l ização  do  espaço fí s ico e  equipamentos permanentes  para a tendimento  de  
pacien tes  

 

II . f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quant idade  Formas de Ressarcimento à IFES 

01 Pagamento at ravés de GRU R$ 7 .200,00  para a  UFG 
 Pagamento a tr avés de GRU R$ 16.800,00 para a  U.A 

Just i ficat iva :  Ressarc imento  confor me previsão regulamentação da UFG.  
 

II .g .  Tratamento Tributário para  Bolsas (Campo a  ser  preenchido pe la  UFG)  
Bolsa Doação  Bolsa Doação  com Encargo  

Bolsa de  Est ímulo a  Inovação  Bolsa Ad icional  Var iável  

Justificativa:  
A na tureza do  projeto  é  de  prestação  de  
serviços  
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III QUADRO DE PESSOAL 
II I .a .  Part ic ipantes  ( da UFG ou de outras IES)  de for ma volunt ária (Lei  nº  8 .958/94  e 10 .973/2004) 

Nome  
Reg i stro  F unc ional  

ou matrícu la  
Inst i t ui ção de  

vinculação  

Dados  

Vinculação 
(Docente ,Tec.  Ad m. ,  Di scente )  

Per íodo/  Duração/ mês  Carga Horária anual  

João Antonio Chaves de Souza 2979790 UFG Docente  01/2018 –  12/2020 90  

Danilo Rocha Dias   UFG  Discen t e  01 /2018  –  12 /2020 90 
Lorraine Caroline Ferreira de Assis  UFG  Discen t e  01 /2018  –  12 /2020 90 
Fernanda Maria Oliveira Aguiar  UFG  Discen t e  01 /2018  –  12 /2020 90 

Túlio Eduardo Nogueira 1209 UFG  Discen t e  01 /2018  –  12 /2020 90 
Roberto Hartmann 1318 UFG  Discen t e  01 /2018  –  12 /2020 90 

 
Obs:  aba ix o de cada quadro,  just i f i car  o valor  das bolsas  indicando os  seus referenciais .  

II I . b.  Part i c ipant es  co m recebi mentos  de bolsa (da UFG ou de  outras IFES)  (Lei  nº  8 .958 /1994  e 10 .973/2004)   

Nome  
Reg i stro  

Funcional  ou 
matrícu la  

Inst i t ui ção de  
vinculação  

Dados  

M odal idade 
(*)  

Vinculação 
(Docente ,Tec.  Ad m. ,  

Discen t e)  

Per íodo/  
Duração 

/mês  

Carga 
Horária  
M ensal  

Valor   
M ensal  

Valor  Total  

A definir A definir UFG Pesquisa  Discen t e  36  meses  80h   R$400,00 R$14.400,00 

A definir A definir UFG Pesquisa  Discen t e  24 meses 80h  R$400,00 R$9.600,00 

A definir A definir UFG Pesquisa  Discen t e  12 meses 80h  R$400,00 R$4.800,00 

                                                                                                                                  Tot al  28 .800 ,00 
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e de f in ida nos te r mo s da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº  03 /2017.   
      
II I .c .  Outros  Part ic ipant es  (Pesqui sador Ex terno/Convidado)  f or ma de  Bol sa  

Nome  CPF 

Dados  
M odal idade (* )  

Per íodo/  Duração  
/mês  

Carga 
Horária  
M ensal  

Valor   
M ensal  

Valor  Total  

Não  s e  ap l i ca        

                                                                                                                                  Tot al   
(*)  Refe re -se  à  mod al idad e de f in ida nos te r mo s da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº  03 /2017.   
 

II I . d.  Outros  Part i c ipantes  –  Reg i me  de  CLT  

Nome  Cargo  

Dados  

Carga Horária 
se manal  

a .  Per íodo/  
Duração  

b.  Salário base  
mensa l  

c .  Encargos  -  
mensa l  (* )  

d.  
Benef í cios  -  
mensa l  (**)  

Valor  Total   
(a  *  ( b+c+d))  

Não se aplica        



                                                   

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Edward Madureira Brasil 
Reitor – UFG 

 
 

 
 
 

 Prof. Dr. Orlando Afonso Vale Amaral 
Diretor Executivo – FUNAPE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Robson Maia Geraldine 
Pró-Reitor de Administração e Finanças 

 
 

 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Claudio Rodrigues Leles 

Coordenador do Projeto  
 
 

 Profa Dra Enilza Maria Mendonça de Paiva 
Diretora da FO 

 

 
 
 

 


